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Útdráttur 
Í efstu 1000 metrum í jarðlagastafla Húsafellseldstöðvarinnar hafa fundist þrjár 
ignimbrítmyndanir. Neðsta myndunin, Hraunfossaignimbrítið er tekið fyrir í þessu 
verkefni. Tvær opnur voru rannsakaðar, annars vegar við Hvítá á móts við Hraunfossa og 
hins vegar við Ásgil, litlu vestar. Með því að greina útlit, lögun, magn og uppruna korna 
eru einstök lög tengd milli opnanna. Minnsta fjarlægð á milli opnanna er um 300 metrar og 
hæðarmunur 10 metrar. Eitt og sama ignimbrítlagið er til staðar í báðum opnunum en er ill- 
rekjanlegt vegna eyðu sem liggur á milli þeirra. Gjóskufall sem sést við Ásgilsopnu er ekki 
sjáanlegt við Hraunfossaopnu. Auk greinilegra veikleika á yfirborði styðja hæðarmunur og 
takmörkuð útbreiðsla laga hugmyndir um misgengi á svæðinu. Misgengi þessi liggja 
annars vegar samsíða Ásgili, í norður-suður stefnu, og hins vegar samsíða farvegi Hvítár, í 
austur-vestur stefnu, þ.e.a.s. bæði þvert á og samsíða jarðlögum. Lóðréttar og láréttar 
breytingar í lögunum endurspegla hegðun gjóskuflóðsins. Með því að taka tillit til 
jarðlagahalla má fá nokkuð samfellt snið í gegnum opnuna við Hraunfossa. Neðri lagmót 
við bólstraberg í Hraunfossaopnu renna stoðum undir þá hugmynd að gjóskufall sem sést í 
Ásgili hafi sest til ofan þykka ignimbrítsins. Í flestum tilfellum sýna vikurkornin öfuga 
lóðgreiningu en vikur flýtur gjarnan upp í minni skerspennu á meðan bergbrot sökkva 
vegna mikils eðlismassa.  

Abstract 
The uppermost 1000 meters of the lava pile around Húsafell central volcano are comprised 
of three silicic phases. This paper describes the first silicic phase, the Hraunfossar 
ignimbrite. Two sections were studied, one by Hvítá river against Hraunfossar and another 
by Ásgil, slightly further to the west. By analyzing appearance, shape and nature of the 
deposits, layers are correlated between sections. The least distance between sections is 
about 300 meters and elevation difference is 10 meters. The same ignimbrite layer is 
present in the two sections but is physically separated because of a fault that cuts through 
the topography. Air fall deposit is found in the Ásgil section but not in the Hraunfossar 
section. Distinct lineaments in the landscape, elevation difference and limited distribution 
of formations supports ideas of faults in this area. They seem to lie both parallel to Ásgil 
and the channel of Hvítá river and therefore both perpendicular and parallel to the dip of 
the lava pile. Vertical and horizontal changes reflect the behavior of the pyroclastic flow. 
By taking into consideration the dip of the lava pile, a composite cross section is made 
from the Hraunfossar section. Lower contact with pillow lava supports the idea that the ash 
cloud, which is seen in the Ásgil section, lies above the thick ignimbrite layer. In most 
cases the lithic grains show reverse grading but pumice floats up against less shear stress 
while lithic fragements sink because of greater density. 
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1 Inngangur 
Gjóskuflóð myndast í sprengigosum og flæða yfir landið sem öskurík gasský með vikri og 
bergbrotum. Mikill eyðileggingarmáttur þeirra hefur orðið til þess að atburðir tengdir þeim 
eru rannsakaðir og skráðir frekar en ella og hafa þau verið rannsökuð í tengslum við 
eldvirkni víða um heim. Nánasta nágrenni eldstöðva sem framleiða gjóskuflóð hafa gjarnan 
orðið undir flóðunum með tilheyrandi mann- og eignatjóni. Í Karabíska hafinu eru fræg 
dæmi þess að gjóskuflóð hafi tortímt heilu borgunum, t.d Mt. Pelée á eynni Martinique og 
Soufrière á St. Vincent (Heilprin, 1903). Gjóskuflóð eru í flestum tilfellum banvæn vegna 
mikils hita, eitraðra gastegunda og takmarkaðs súrefnis. Mikill ferðahraði og skammur 
fyrirvari gera það að verkum að gjóskuflóð eru alla jafna óflýjanleg (Cas og Wright, 1987). 
Á síðustu áratugum hefur fjölbreytileiki myndana þeirra komið betur í ljós og það sem nú 
hefur verið greint gjóskuflóðamyndun var ef til vill áður túlkað sem hraunlag eða jafnvel 
jökulberg (Walker, 1962; Cas og Wright, 1987). Ástæða þess að gjóskuflóðamyndunum og 
jökulbergi hefur verið ruglað saman er sameiginlegt einkenni þeirra, mikil 
kornastærðadreifing. Árið 1990 benti Áslaug Geirsdóttir á að myndanir, meðal annars í 
ofanverðum Borgarfirði, sem áður höfðu verið greindar þær elstu af jökulrænum uppruna 
reyndust rangt túlkaðar. Hluti þessara myndana reyndist vera gjóskuset. Með hennar 
rannsóknum og nýjum niðurstöðum kom í ljós að jökulframrásir voru færri í innanverðum 
Borgarfirði en áður var talið (Áslaug Geirsdóttir, 1990). Rannsóknir á íslenskum 
gjóskuflóðum hafa verið takmarkaðar. George Walker lýsti og kortlagði Skessutúffi á 
Austfjörðum á 7. áratugnum. Sumrin 1966 og 1969 kortlögðu Kristján Sæmundsson og 
Horst Noll Húsafellsignimbrítið ásamt fjölda annarra jarðlaga í þeim stafla. Einnig hafa 
farið fram rannsóknir á Sólheimaignimbrítinu úr Kötlu, Þórsmerkurignimbrítinu úr 
Torfajökli og ignimbríti sem varð til við gosið í Öræfajökli 1362 (Lacasse og Schönberg, 
2001; Sharma o.fl., 2008; Tomlinson ofl., 2012). Tilvist þykkra og rúmmálsmikilla 
gjóskulaga sýna að í sögu Íslands hafa átt sér stað stór og afdrifarík sprengigos sem án efa 
munu endurtaka sig. Þau geta haft mjög víðtæka verkun en stærstu sögulegu gos á Íslandi 
hafa jafnvel haft hnattræn áhrif (Þorvaldur Þórðarson og Guðrún Larsen, 2007). Þær 
upplýsingar sem hægt er að lesa úr gjóskubergi eru því nauðsynlegar til að meta eðli gosa 
fortíðar og framtíðar. Í þessari rannsókn verður vikið að gjóskulagi sem liggur neðarlega í 
jarðlagastafla Húsafellseldstöðvarinnar. Á mjög takmörkuðu svæði finnst gjóskuberg með 
afar ólík útlitseinkenni. Hvað gæti útskýrt breytileikann? Lúta gjóskulögin lögmálum um 
dæmigerða uppbyggingu gjóskuflóða? Með rannsóknum á innri einkennum þessara 
bergmyndana sem og hvernig þær tengjast hver annarri verður reynt að svara þessum 
spurningum. 
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2 Jarðfræði og eldvirkni á Íslandi 
Ísland er hluti af Mið-Atlantshafshrygg og liggur því á flekaskilum Evrasíu- og Norður 
Ameríkufleka. Gliðnun hryggjarins er um tæpa tvo sentimetra á ári. Annar hryggur sem 
liggur þvert á Atlantshafshrygginn, allt frá Grænlandi að Færeyjum (e. Greenland-Iceland-
Faroes Ridge) liggur einnig í gegnum Ísland. Ástæða þess að Ísland er frábrugðið öðrum 
hluta Atlantshafshryggjar er möttulstrókurinn undir Íslandi sem sífellt fóðrar eldvirkni 
Íslands. Samspil flekareks og möttulstróks undir Íslandi er þannig ástæða mikillar og 
sérstæðar eldvirkni (Þórðarson og Höskuldsson, 2002). Myndun Íslands hófst á Tertíer, 
fyrir um 60 milljónum ára, við opnun Norður Atlantshafsins. Elsta berg er þó ekki nema 
um 16 milljón ára. Aldur jarðmyndana er misgamall en það efni sem möttulstrókur leggur 
til er flutt jafn óðum með flekareki frá miðju Íslands. Jarðlögin eru því elst á Vest- og 
Austfjörðum og yngjast eftir því sem nær dregur miðju landsins (1. mynd). Í jarðsögu 
Íslands hefur eldvirkni verið bundin við það gosbelti sem er virkt hverju sinni. Vegna 
afstæðrar færslu fleka yfir möttulstrókinn verða rekbeltastökk á nokkurra milljón ára fresti. 
Nú er eldvirkni mest á eystra gosbeltinu og fer minnkandi á því vestara (Haukur 
Jóhannesson, 1981). 

 

1. mynd Einfaldað jarðfræðikort af Íslandi sem sýnir misjafnan aldur jarðlaga. Yngstu jarðlögin marka legu 
gosbeltanna (Magnús Tumi Guðmundsson o.fl., 2008). 
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Vegna tektónískrar staðsetningar Íslands er basalt algengasta bergtegundin og þekur mestan 
hluta landsins eða um 90% (Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2008). Um 10% af 
íslensku bergi er því súrt berg. Af þeim hluta eru 60-70% hraun og innskot en 30-40% gjóska 
(Kristján Sæmundsson, 1979). Súra bergið á Íslandi er talið myndast við hlutbráðnun eldri 
basaltskorpu (Lacasse og Shönberg, 2001). Það myndast oftast í tengslum við megineldstöðvar 
á meðan basísk hraun myndast bæði við megineldstöðvar og á sprungusveimum út frá þeim 
(Guðrún Larsen o.fl., 1998). Þrátt fyrir að súr gos á Íslandi séu minna áberandi en basísk gos 
þá hafa súr og öflug sprengigos átt sér stað reglulega í jarðsögu Íslands. Talið er að einu sinni á 
200-300 ára fresti eigi sér stað súrt sprengigos. Þau kraftmestu, sem setja af sér 1-10 km3

 af 
gjósku, eigi sér stað einu sinni á 1000 ára fresti en þau sem eru enn stærri en það séu einu sinni 
á 100 000 ára fresti. (Guðrún Larsen ofl., 1998; Guðrún Larsen og Sigurður Þórarinsson, 1979; 
Þorvaldur Þórðarson og Guðrún Larsen, 2007). Á nútíma er vitað um rúmlega 50 sprengigos á 
Íslandi með dasít/rýólít samsetningu sem öll dreifast á 7 megineldstöðvar. Öflugustu 
sprengigosin eftir að land byggðist eru Hekla 1104, Öræfajökull 1362 og Askja 1875 
(Þorvaldur Þórðarson og Guðrún Larsen, 2007). 
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3 Um gjóskuflóð 
Gjóskuflóð verður til í kjölfar sprengigosa og er blanda af heitri gjósku og gasi. Flóðið 
rennur á yfirborði jarðar og er keyrt áfram af kornaárekstrum og þyngdarafli. Að lokum 
sest það til og kólnar og myndar ignimbrít. Sparks o.fl. (1973) skilgreindu ignimbrít sem 
berg eða setmyndun vikurríkra gjóskuflóða án tillits til sambreyskju eða rúmmáls.1 Í þessu 
verkefni verður farið eftir skilgreiningu Sparks þar sem ignimbrít er samheiti yfir allar 
gerðir gjóskuflóðamyndana.  
 
Á öðrum og þriðja áratug síðastu aldar komst umfjöllun um ignimbríti á kortið. Fyrstu 
rannsóknir á ignimbríti urðu í kjölfar sprengigoss í eldfjallinu Katmai í Alaska árið 1912. 
Þá hóf Robert F. Grigg rannsóknir á ignimbríti sem þar settist til. Á þriðja áratug síðustu 
aldar rannsakaði Patrick Marshall víðáttumikil gjóskubergslög í Nýja-Sjálandi en upp úr 
því fór áhugi manna á ignimbríti að aukast (Sigurður Þórarinsson, 1970). Á 7. áratugnum 
hóf George Walker rannsóknir á ignimbríti til að auka skilning á ferlum sprengigosa og 
kom eftir það að fjölmörgum rannsóknum á því sviði. Fræðunum fleytti fram með hans 
niðurstöðum, bæði á sviði gjóskuflóða og eldgosa almennt (Sparks, 2009). 

 

3.1 Einkenni 

Einkenni ignimbríts eru ekki alltaf ljós. Sé mótstaða gegn rofi, harka og öskumagn mikið 
getur það líkst storkubergi (Walker, 1962). Ef mikið er um bergbrot í laginu getur verið 
erfitt skera úr um hvort að um sé að ræða setbergslag, jökulberg, ignimbrít eða 
einhverskonar blöndu. Aðrar gerðir gjóskuflóðasets og -bergs hafa þá gjarnan verið 
túlkaðar sem ár- eða jökulset (Cas og Wright, 1987). Til að skera úr um þessa þætti eru 
magn og útlit vikurmola lykilatriði. Oft eru þeir útflattir en það gerist vegna sambreyskju 
(e. weld). Vikurmolar aflagast þá og fletjast út vegna fargs ofanáliggjandi lags og hás 
hitastigs. Útflattir vikurmolar gefa því upplýsingar um hitastig og eðli flóðs. Aðrir þættir 
svo sem kornastærð, kornauppröðun og efnasamsetning veita líka mikilvægar upplýsingar. 
Gaspípur eru einnig einkennandi fyrir ignimbrít en þær myndast stundum ofarlega í 
lögunum þegar gasið reynir að finna sér leið út úr massanum. Sé útbreiðsla og rúmmál 
þekkt má meta kraft gossins (Cas og Wright, 1987). 

                                                 

1 Notkun hugtaka í fræðum gjóskuflóða er vandmeðfarin og töluvert á reiki. Gosberg er notað fyrir samlímda 
gjósku en sé gjóska tilflutt af roföflum myndar hún gjóskuset. Stundum er ignimbrít aðeins notað fyrir þykk 
og rúmmálsmikil lög sem sýna sambreyskju. Þá eru lög með minna rúmmál skilgreind út frá bergbrota-, 
gjall- og öskumagni (ash and scoria flows, ash and block flows). Sú regla verður ekki notuð hér. 
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3.2 Ferli sem mynda gjóskuflóð 

Eins og áður hefur verið greint frá verða gjóskuflóð til í kjölfar sprengigosa. Sprengigos 
verða þegar kvika hvellsýður í efsta hluta gosrásar, gosefni tvístrast og kastast upp frá 
gosopi í formi gjósku (Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2002)2. Í flestum 
tilfellum myndar hún, auk eldfjallagasa, strók ofan við gosrás. Sprengigos eru flokkuð í tvo 
flokka eftir eðli þeirra, þeytigos og tætigos. Þeytigos verða vegna þenslu gass í kvikunni og 
verða því oft í gasríkri og kísilríkri kviku, þ.e súrri eða ísúrri. Tætigos verða þegar kvika 
kemst í snertingu við utanaðkomandi vatn. Vatngufan þenst út og kvikan tvístrast. Kraftur 
sprengigosa ræðst því aðallega af vatns- og kvikumagni sem kemur við sögu (Þorvaldur 
Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2002). Þessum gosgerðum skipti Walker (1973) upp í 
undirflokka eftir sprengivirkni gosa. Flokkunin byggir á sambandi milli magns fínefna og 
útbreiðslu gjósku. Flokkarnir eru þessir: hawaiísk, strombólsk, vúlkönsk, lágplínísk, 
plinísk, háplínísk, freatóplínísk og surtseysk. Á 2. mynd má sjá flokkunina og hvernig 
magn fínefna eykst í takt við meiri útbreiðslu. Mest gjóska verður til við plínísk, háplínísk 
og freatóplínísk gos og er magn fínefna þar jafnframt mest. Á Íslandi finnast ummerki 
flestra þessara tegunda (Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2008). 

  

                                                 

2 Gjóska: “samheiti á þeim föstu efnum, sem berast loftleiðina frá eldstöð í eldgosi“ (Sigurður Þórarinsson, 
1968). 

2. mynd   
a) Flokkun Walkers (1973) sem 
byggð er á magni fínefna, þ.e 
hve mikið kvikan hefur tæst, og 
útbreiðslu gjósku. Öflugustu 
gosin eru plinísk og háplinísk 
gos en gjóska þeirra er fíngerð 
og útbreidd. Útbreiðsla gjósku er 
minnst í hawaískum gosum en 
þau eru flæðigos með mjög litla 
sprengivirkni. .  
 
 

 

 
b) Skýringarmynd sem sýnir hæð 
gjóskustróks m.t.t sprengivirkni. 
Samband ríkir á milli 
sprengivirkni og hæðar 
gjóskustróks (Cas og Wright, 
1987). 
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3.3 Efnasamsetning ignimbrítmyndana 

Kvika sem kemur upp í sprengigosum spannar kvikusamsetningu allt frá basalti yfir í 
rýólít. Rýólítkvika er þó líklegri til að mynda gjóskuflóð þar sem hún býr yfir meiri seigju 
og gasmagni en basaltkvika (Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2002). Því eru 
flestar samsetningar gjóskuflóða rýólít, dasít eða andesít (Cas og Wright, 1987). Kraftur 
sprengigosa og tætingarmáttur ræðst jafnframt af þessum tveimur þáttum, seigju og 
gasmagni. Þessir eiginleikar hafa hæst gildi í súrri og kísilríkri kviku (Þorvaldur Þórðarson 
og Ármann Höskuldsson, 2008). 

3.4 Myndunarferlið 

Gjóskuflóð verður til við nokkur 
mismunandi ferli. Algengasta ferlið er 
þegar gjóskustrókur, sem myndast við 
sprengigos, fellur til jarðar og ferðast 
sem flóð þegar eðlisþyngd hans er orðin 
meiri en eðlisþyngd andrúmslofts (3. 
mynd) (Cas og Wright, 1987). Hvort og 
hvenær strókurinn fellur ræðst meðal 
annars af þvermáli gosops og 
breytingum þar á í gosi, aðdrætti 
andrúmslofts inn í strókinn og hversu 

mikil þétting vatns er í gosmekki. Oft 
fellur aðeins hluti gosmakkarins en hluti 
efnisins helst í gjóskuskýi í 
andrúmslofti. Eðlislétt efni, t.d aska og 
vikur, sækir frekar í strókinn. 
Gjóskuflóðið verður því ríkara af 
bergbrotum heldur en strókurinn. Skýið ferðast þá frá upptökum og fellur seinna nær 
lóðrétt til jarðar sem gjóskufall. Stundum er eðlismassi gosmakkar svo mikill að flóðið fer 
strax af stað úr gosrás. Það gerist ef þrýstingur er lítill efst í gosrás og massinn þenst út til 
hliðanna um leið og hann kemst upp á yfirborð. Gjóskuflóð geta líka orðið vegna hruns í 
hraungúl sem byggst hefur upp ofan við gosrás úr súrri og gassnauðri kviku. Gúllinn þenst 
út innan frá þannig að hlíðarnar verða brattar og óstöðugar. Þegar ytra byrði hans heldur 
ekki lengur við þann þrýsting sem byggist upp í honum ryðst gosefni út úr honum. Þetta er 
gjarnan nefnt Pelée Type, eftir eldfjallinu Mount Pelée sem sýndi þessa hegðun árið 1902 
(Cas og Wright, 1987).  

Eðlisþyngdarstraumar og kornaárekstrar keyra gjóskuflóðið áfram. Hraði flóðsins og hiti 
getur verið svo mikill að flóðið ferðast hundruði kílómetra sem orsakar mikla útbreiðslu 
ignimbríts. Flóðið fylgir landslagi og leitar oft í gil eða gljúfur ef eðlismassi þess er mikill. 
Hitastig þess getur náð allt að 800°C og hraði 150-300 km/klst. Flest gjóskuflóð eru tengd 
við megingosop (e. central vents) og verða oft í kjölfar öskjumyndana. Samband ríkir milli 
stærðar öskju og rúmmáls ignimbrítsins. Hæð gosmakkar, kornastærð í gosmekki og 
útbreiðsla gjósku fer eftir krafti og gerð gossins. Eins og gefur að skilja byggjast 
gjóskuflóðin upp á ólíkan hátt. Sé utanaðkomandi vatn til staðar verður uppbygging enn 
flóknari (Cas og Wright, 1987).  

3. mynd Eðli gjóskustróks. Annars vegar er hann léttari 
en andrúmsloftið og aðeins þyngstu agnirnar falla til 
jarðar. Hins vegar hefur hluti stróksins meiri eðlismassa 
en andrúmslofts og massi flyst strax úr stað sem flóð (Cas 
og Wright, 1987). 



8 

4. mynd Líkan Walkers og Wilsons sem sýnir hegðun gjóskuflóðs. Massinn skiptist í framhluta, miðju og 
afturhluta. Framhluti er rúmmálsmikill vegna inntöku andrúmslofts og ferðast með iðustreymi. Miðjan er 
eðlisþyngri vegna þess að gas er í minna mæli og ferðast því með iðustreymi. Þegar framboð gosefna 
minnkar þynnist massinn út og afturhluti verður til (Wilson og Walker, 1982).  

 

3.4.1 Hegðun gjóskuflóða og uppbygging myndana 

Walker og Wilson (1982) settu fram líkan sem útskýrði hegðun gjóskuflóða (4. mynd). 
Þeir skiptu flóðunum upp í þrjá hluta; framhluta (e. head), miðju (e. body) og afturhluta (e. 
tail). Framhlutinn er oft rúmmálsmeiri en hinir hlutarnir tveir vegna inntöku andrúmslofts, 
ferðast hratt og hagar sér eins og vökvi. Í honum ber á lóðréttum breytingum og er oft skipt 
upp í tvö lög. Ofar er vikurríkt lag (e. basal layer) og neðar er lag sem er ríkt af 
bergbrotum (e. ground layer). Inntaka andrúmslofts í framhluta veldur iðustreymi í flóðinu. 
Þá verður aðgreining korna meiri og oft ber á skálögun og baksköflum (Valentine, 1987). 
Miðjuhlutinn er meginflóðið þar sem gas er í minna mæli en gjóska og bergbrot. Það 
ferðast með lagstreymi og þar er því léleg aðgreining. Þegar framboð gjósku fer minnkandi 
verður til ílangur afturhluti sem bæði er snauður af gasi, gjósku og bergbrotum (Wilson og 
Walker, 1982). 
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5. mynd Dæmigerð uppbygging gjósku sem sest til í kjölfar sprengigosa. 
Neðst er gróft lag og ríkt af bergbrotum. Basal lagið verður úr fínni gjósku 
sem leitar frá botni vegna viðnáms við botn. Næst tekur við ignimbrítið 
sjálft sem sýnir öfuga lóðgreiningu vikurmola og rétta lóðgreiningu 
bergbrota. Að lokum er set úr gjóskuskýinu á toppnum (Cas og Wright, 
1987). 

Þessi hegðun gjóskuflóða skiptir myndunum þeirra upp í þær einingar sem sýndar eru á 5. 
mynd. Neðstu tvö lögin setjast til úr framhluta flóðsins. Þar á ofan kemur meginflóðið. Það er 
svo þakið öskufalli sem verður við aðskilnað gjósku og gass þegar gjóskan fellur til jarðar (Cas 
og Wright, 1987). Einnig þekkjast dæmi, þar sem einsleitt gjóskufall finnst við botn 
meginflóðsins. Öflug gasþensla (e. plinian phase) verður þá í upphafi sprengigoss. Hún 
myndar í fyrstu stöðugan gjóskustrók en ekkert flóð, sem getur verið fyrirboði gjóskuflóðsins. 
Slík myndun er meðal annars þekkt í Bandelier ignimbrítinu í New Mexico, ignimbrítsmyndun 
frá Mt. Pelée og Campanian ignimbrítinu á Suður-Ítalíu (Cas og Wright, 1987; Barberi o.fl., 
1978; Smith og Bailey, 1966). Í meginflóðinu er aska fínasta efnið en þvermál stærstu 
vikurkorna og bergbrota geta náð upp í nokkra metra. Þau minnka þó með fjarlægð frá 
upptökum (Sparks, 1976). Massinn getur bæði verið grunnborinn með fínni ösku eða 
kornborinn þar sem vikur- og bergbrot eru helsta uppistaðan. Bergbrot eru oftast rétt lóðgreind 
þar sem þyngstu kornin falla fyrst til botns. Vikurkorn eiga það hins vegar til að raða sér öfugt 
upp, þar sem stærstu vikurkornin forðast skerspennu sem er við botn lagsins og leita upp á við í 
minnsta viðnámið.  
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3.4.2  Breytingar á innri uppbyggingu ignimbrítmyndana 

Á meðan og eftir að ignimbrít kólnar geta orðið miklar breytingar á því. Það getur meðal 
annars orðið fyrir áhrifum sambreyskju, afglerjast og ummyndast. Sambreyskja getur verið 
bundin við miðju lagsins þar sem það er þykkast og heitast en deyr svo út nær jöðrum þess 
(6. mynd). Rýólítaska og vikurmolar byrja að aflagast við 600-750°C. Sambreyskja helst 
oft í hendur við oxun í ignimbríti sem veldur litabreytingum á berginu. Afglerjun (e. 
devitrification) á sér helst stað í þykku eða mjög sambræddu ignimbríti. Afglerjun er seinni 
tíma kristöllun þar sem glerið er ekki í fullkomnu jafnvægi við tiltekið hitastig. Atóm 
endurraða sér og mynda efnasambönd sem verða að kristöllum ef byggingarform og 
efnasamsetning uppfylla rétt skilyrði. Þetta ferli myndar oft cristobalite og alkalífeldspar. 
Ummyndun verður til dæmis við snertingu ignimbríts við grunnvatn. Grunnvatn fjarlægir 
þá frumefni úr ignimbrítinu, helst Na, K og Si. Ummyndun verður einnig í tengslum við 
jarðhitavirkni og gaskristöllun (e. vapour phase chrystallisation) (Cas og Wright, 1987). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Devitrification 

Vapour phase crystallisation 

6. mynd Snið af efra Bandelier ignimbrítinu í New Mexico. Dökku svæðin á myndinni 
sýna annars vegar sambreyskjubelti og hins vegar afglerjunarbelti í ignimbrítmassa. Í 
báðum tilfellum eru beltin staðsett inn við miðju, við mest hitastig (Smith og Bailey, 
1966). 
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3.5 Gangamyndanir og breytingar innan þeirra 

Gangar og innskot eru algeng í nágrenni eldstöðva og er kísilmagn þeirra mjög 
mismunandi. Þá ryður kvika sér leið í átt að yfirborði í gegnum sprungur og aðra veikleika. 
Gangar geta spannað alla efnasamsetningu milli basalts og rýólíts. Þegar rýólít kvika 
kemur í kaldara umhverfi kólnar hún snögglega og á erfitt með kristöllun vegna mikillar 
seigju. Hún er því gjörn á að glerjast og myndar hrafntinnu (e. obsidian). Þá tekur oft við 
afglerjunarferli eins og var lýst hér að ofan.Við kristalvöxt í rýólítkviku felst mikill 
orkusparnaður í því að deila atómum með yfirborði annars kristals (Simons, 1962). Þetta 
ferli myndar oft baggalúta (e. spherulites) þar sem geislar vaxa út frá sameiginlegri miðju, 
oftast kvarskorni sem var fyrir í kvikunni. Geislarnir verða til úr þeim efnum sem eru til 
staðar í súru kvikunni. Afglerjun sem og baggalútamyndun er nokkuð algeng í súrum 
glerkenndum göngum og sambreyskju ignimbríta (Sigurður Þórarinsson, 1970; Nockolds 
o.fl., 1979). Biksteinn (e. pitchstone) myndast við ummyndun hrafntinnu þegar hún tekur í 
sig vatn. Við það tapar hún gljáanum og fær á sig matta áferð (Kristján Sæmundsson og 
Einar Gunnlaugsson, 2013). 

 
 

3.6 Gjóskuflóð á Íslandi 

Afurðir gjóskuflóða er að finna í öllum tegundum eldgosaumhverfa t.d. við heita reiti, 
eyjaboga og meginlandsjaðra. Við meginlandsjaðra eru þau mest um sig en þar verður til 
kísilrík kvika sem brýst upp á yfirborð, oft í tengslum við tæmingu stórra kvikuhólfa. 
Minni og kraftminni gjóskuflóð verða við tæmingu kvikuhólfa sem liggja djúpt undir 
eldkeilum (Cas og Wright, 1987). Það er oftast tilfellið í gjóskuflóðum á Íslandi en 
Öræfajökull og Hekla eru dæmi um eldkeilur sem hafa myndað gjóskuflóð (Sharma o.fl., 
2008; Ármann Höskuldsson o.fl., 2008; Hutchison, 1983). Aðrar gjóskuflóðamyndanir 
finnast m.a á Austfjörðum, við Húsafellseldstöðina og í Þórsmörk. Um 30 ignimbrítlög 
finnast á Austfjörðum (Walker, 1966). Má þar nefna Skessutúffið frá Tertíer sem er 
rúmmálsmikið ignimbrít sem sjá má inn af Fáskrúðsfirði (Walker, 1962). Á Árkvarter og 
Kvarter urðu til nokkrar ignimbrítmyndanir; Húsafellsignimbrítið úr Húsafellseldstöðinni, 
Þórsmerkurignimbrítið úr Tindfjallajökli og Sólheimaignimbrít frá Kötlu (Kristján 
Sæmundsson og Noll, 1974; Jørgensen, 1980, Tomlinson, o.fl., 2012). Árið 1362 varð 
kröftugt sprengigos í Öræfajökli (Sharma o.fl., 2008) og þykkar einingar ignimbríts finnast 
frá því. Einnig hafa nokkur minniháttar ignimbrít myndast úr Heklu, árin 2000, 1980 og 
1947 (Ármann Höskuldsson o.fl., 2007; Hutchison, 1983). Ummerki annarra 
ignimbrítmyndana hafa ef til vill máðst út vegna rofs af völdum jökla. 
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4 Rannsóknarsvæðið 
Húsafellseldstöðin er kennd við bæinn Húsafell sem nú er innsta byggða ból í 
Borgarfjarðarsýslu. Seinni tíma eldvirkni og rof hefur breytt upprunalegu lögun hennar. Á 
blómaskeiði sínu stóð eldfjallið a.m.k. 300 metrum yfir umhverfið. Ytri mörk 
eldstöðvarinnar eru mjög óljós en ummerki hennar sjást víða. Kristján Sæmundsson og 
Horst Noll (1974) draga útlínur eldstöðvarinnar með vesturhlíðum Strúts, austur fyrir 
Tunguna og niður með Eggjadal í norðri (7. mynd). Hún mjókkar svo til vesturs og vestari 
mörk hennar eru dregin rétt austan við Hraunfossa og Ásgil. Svæðið er víða gljúfrum rist 
sem veitir gott aðgengi að opnum og meiri möguleika á tenginu milli staða (Kristján 
Sæmundsson, 1974). Í Viðauka D má sjá jarðfræðikort þeirra og þversnið sem sýnir 
jarðlagaskipan. 

 

7. mynd Kort sem gefur hugmynd um legu og útbreiðslu eldstöðvarinnar. Það sem gefur til kynna hve hátt 
það stóð á sínum tíma er lögun og hæð jarðlaga. Jarðlög frá upphafstíma eldfjallsins sveigjast í boga vestur 
en jarðlög frá endalokum þess sveigjast til austur (Kristján Sæmundsson og Noll, 1979).  
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4.1 Jarðfræði svæðisins 

Húsafellseldstöð er útkulnuð eldstöð sem lá norðarlega á Vesturgosbeltinu þegar eldvirkni 
stóð yfir. Gosbeltið hóf virkni sína við rekbeltastökk sem varð fyrir um 7 milljónum ára 
þegar virkni færðist frá Snæfellsnesgosbeltinu yfir á Vesturgosbeltið. Mikil virkni var á 
beltinu frá 7 til 2 milljónum ára og þykk hraunlög hlóðust upp (Haukur Jóhannesson, 
1981). Ferging gosbeltisins veldur því að hraunlög hallaa inn að landi í átt til gosbeltisins 
og er halli jarðlaga í kringum Húsafellselstöð 5-8°. Eldvirkni hófst í eldstöðinni fyrir um 
2,9 milljónum ára og stóð yfir með hléum þar til fyrir 2.4 milljónum ára (Kristján 
Sæmundsson og Noll, 1974). Á þeim tíma gekk jökull a.m.k. sjö sinnum yfir svæðið 
(Áslaug Geirsdóttir, 1990). Móberg, jökulberg og árset finnast því í staflanum innan um 
ignimbrít og súr og basísk hraun. Staflinn er ekki samfelldur en eldgos og jöklanir hafa 
endurformað ummerki hvers annars á víxl. Misgengi og innskot hafa einnig sett mark sitt á 
svæðið og skapað fjölbreytt landslag svo að staflinn er töluvert flókinn. Yngri hraun eru á 
svæðinu frá nálægum eldstöðvum. Geitlandshraun rann fyrir 8900 árum úr Geitlandsgíg, 
suður af Hafrafelli og Hallmundarhraun rann úr Langjökulseldstöð um 860 e. kr (Haukur 
Jóhannesson, 1989; Sinton ofl., 2005). Skil milli Hallmundarhrauns og eldri jarðlaga sjást 
vel við Hraunfossa þar sem bergvatn streymir út um skilin milli Hallmundarhrauns og 
eldra þéttara bergs. 

 

4.1.1  Fyrri rannsóknir  

Litlar rannsóknir hafa farið fram á Húsafellseldstöðinni sjálfri. Á sjöunda áratug síðustu 
aldar stunduðu breskir jarðfræðingar rannsóknir við Húsafell og lýstu uppbyggingu og 
einstökum lögum. Þeir veittu eldstöðinni sjálfri þó ekki beinlínis eftirtekt, þar sem hún er 
vart sjáanleg í staflanum (Haukur Jóhannesson, 1989). Sumrin 1966-1969 kortlögðu 
Kristján Sæmundsson og Horst Noll jarðlög og beittu K-Ar aldursgreiningum til að 
ákvarða aldur jarðlaga í efstu 1000 metrum staflans á svæðinu í kringum elstöðina. Þeir 
skiptu jarðlagastaflanum upp í þrjá gosfasa sem einkennast af rýólít eldvirkni. Þeir eru svo 
aðskildir með basískum myndunum. Ignimbrítlög finnast innan allra fasanna (8. mynd, 9. 
mynd).  
 

  

8. mynd Þversnið í gegnum hluta laganna frá Húsafellseldstöðinni. Talið er að þriðja rýólítgoshrinan eigi 
upptök í, eða nálægt Reyðarfelli (Kristján Sæmundsson og Noll, 1974).   
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Fyrsti fasinn er talinn hafa myndast fyrir 2.9 milljónum 
ára og samanstendur af dasíthraunum og ignimbrítlagi 
sem einnig hefur dasít samsetningu. Þetta ignimbrít 
nefna þeir Hraunfossalagið vegna góðs aðgengis í opnu 
af laginu á móts við Hraunfossa. Þykkt lagsins er mest 
á milli Gilsbakka og Ásgils, um 40 metrar, en þynnist 
mjög til vesturs. Við norðurbrún lagsins samanstendur 
ignimbrítið af tveimur flæðieiningum sem hvor um sig 
byrjar með 1-2 metra þykku gjóskulagi sem myndast 
hefur við gjóskufall. Litur lagsins er rauður þar sem 
þykkt lagsins er mikil en annars er það grátt. Það er 
laust í sér, samanstendur nær eingöngu af vikurkornum 
og er kornborið. Þar sem lagið er þykkast eru merki um 
sambreyskju í miðju þess. Ofan fyrsta fasa leggst 200 
m þykkt lag af fjölbreyttum jarðlögum. Á milli þóleít- 
og ólivín þóleít hrauna er misþykkt jökulberg, móberg, 
sandsteinn og völuberg. Annar fasinn samanstendur af 
rýólít ignimbrítlagi, lítilsháttar móbergsmyndunum og 
þykkum rýólíthraunum. Basalt innskot og gígtappar 
skera jarðlögin. Í botni þeirra er að finna biksteinsbelti 
með baggalútum við toppinn. Áætlað rúmmál 
ignimbrítlagsins er 20-30 km3 og mest þykkt um 100 
m. Það inniheldur víðast hvar merki um sambreyskju 
og lóðrétta lagskiptingu. Þar sem það er þykkast sjást 
nokkur belti innan lagsins. Útflattir vikurmolar af 
völdum sambreyskju eru neðst í hverju belti en eru ekki 
áberandi í efri hluta laga. Bergbrot úr granófýri eru í 
efri hluta beltanna. Kristján Sæmundsson og Noll 
(1974) telja þá hafa verið kvikuinnlyksur í 
gjóskuflóðinu. Vegna góðs aðgengis í Deildargili 
nefnist lagið Deildargilslagið. Þriðji fasinn inniheldur 
minniháttar ignimbrítlag en einnig basalt, rýolít og 
andesíthraun. Þykkast er ignimbrítið um 10 metra við 
Deildargil en þynnist nokkru vestar og er þá aðeins um 
2 metra þykkt. Ignimbrítlagið er samsett af nokkrum 
flæðieiningum sem hver um sig sýna ummerki 
sambreyskju í botni eininganna. Berggangar og 
gígtappar finnast innan laganna. Jökulberg leggst ofan 
þriðja fasans og markar þar með lok hans (Kristján 
Sæmundsson og Noll, 1974). Áslaug Geirsdóttir 
rannsakaði svæðið með tilliti til jöklana á svæðinu og 
loftslagsbreytinga. Hún fann að minnsta kosti 10 
einingar jökulsets í staflanum og staðsetti þau með 
tilliti til fasanna þriggja, en sjö þeirra féllu innan 
ramma fasanna (Áslaug Geirsdóttir, 1990). 
 

9. mynd  Tímasetning 
rýólítgoshrinanna og dreifing þeirra 
innan um aðrar myndanir í 
staflanum. Þrjú ignimbrít lög eru 
inná sniðinu og það neðsta er 1. 
rýólít gosfasinn en það efsta er 3. 
rýólít gosfasinn. (Kristján 
Sæmundsson og Noll, 1974). 
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5 Rannsóknarvinnan 
Rannsóknarvinna fór fram á tímabilinu 20. okt 2014 – 15. mars 2015. Áhersla var lögð á 
gjóskuflóð í 1. rýólítfasa Húsafellseldstöðvarinnar, sem sést vel í opnum við Hraunfossa og 
Ásgil (10. mynd). Sýnum var safnað fyrir á báðum stöðum og snið teiknuð upp. Fjórum 
sinnum var farið á vettvang til að taka sýni og átta sig á upphleðslu og legu laga. Snið voru 
mæld upp og kortlögð og þeim lýst. Slaghamar var notaður við sýnatöku og sýnin sett í 
poka sem merktur var með númeri opnu og sniðs. Staðsetning innan lags og stærð sýnis var 
þá skrásett í feltbók. Með því að virða hlutina fyrir sér úr fjarlægð var betra að sjá lagmót 
og stærra samhengi. Myndir voru teknar af opnum með Canon EOS 7D og settar saman í 
víðmynd með myndaforritinu GIMP. Þykkt laga var mæld og skráð í feltbók auk einkenna 
lagmóta og ytri einkenna myndana eins og sambreyskju, litar, stærðar og hlutfalls 
bergbrota og vikurmola í grunnmassa. Nafngiftarkerfin sem notast var við má sjá í Viðauka 
A. Að lokinni feltvinnu voru sýnin færð á rannsóknarstofu, þvegin og þurrkuð í þurrkskáp 
við 50°C í tvo sólarhringa. Þeim var lýst gaumgæfilega og lögun, stærð og magn korna 
skráð (sjá töflu í Viðauka B).  

  

10. mynd Kort sem sýnir staðsetningu rannsóknarsvæðis. Opna 1 er á móts við Hraunfossa, sunnan 
Hvítár en Opna 2 við Ásgil, vestan við gilið. Kortið er unnið af höfundi byggt á gögnum Landmælinga 
Íslands. 
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Stefna var tekin með Silva Ranger S áttavita. Samanburðarmyndir voru notaðar til að meta 
hlutfall af heildarsamsetningu. Fleiri tæki voru lúpa, reglustika og síll til að kanna hörku 
einstakra brota. Að lokum voru snið teiknuð upp í jarðlagasúlur í teikniforritinu Canvas X 
og einkennin skráð myndrænt í samræmi við þykkt sniða. Hlutfall vikurkorna og bergbrota 
var sýnt með súlum á lóðréttum ás við hlið jarðlagasúlanna. Jarðfræðikort frá Kristjáni 
Sæmundssyni auk loftmynda af Google Earth var haft til hliðsjónar.  

Opnurnar tvær kalla ég Opnu 1, sem liggur gengt Hraunfossum, og Opnu 2, sem er við 
Ásgil. Á 11. mynd má sjá víðmynd af opnunum. Þeim var svo skipt niður í snið þar sem 
borið hafði á breytingu og auðvelt var að taka sýni og sjá lóðrétta upphleðslu. Opna 1 
spannaði 350 metra og sýndi mikinn breytileika og bauð víðast uppá gott aðgengi. 4 snið 
voru því tekin í opnunni og eftirtektarverð atriði utan sniðanna skráð í feltbók. Opna 2 
spannaði tæpa 278 metra en stór hluti hennar var gróðri þakin þannig að snið voru aðeins 
tekin þar sem aðgengi var gott, eða á tveimur stöðum. Sniðin voru aðgreind með 
bókstöfunum A-F og einkennd með númeri opna. Snið 1A-1D voru tekin í Opnu 1 og snið 
2E og 2F voru tekin í Opnu 2. 
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Berggangur          1D 

2E  

175 metrar 

145 metrar 

A 

S 
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2F  

134 metrar 

N 

1D      1C      1B  1A 

177 metrar 

V 

11.mynd Víðmyndir sem sýna Opnur 1 og 2. Myndin nær yfir bls. 18 og 19. a) Opna 1, á móts við Hraunfossa 
spannar alls 350 metra en myndirnar skarast um 2 metra milli síðna. Einnig má sjá staðsetningu mældra sniða, 
1A-1D. Þess ber að geta að lögin hafa líklegast sest til því sem næst lárétt og mynda eitt samfellt snið með 
einhverri skörun milli sniða. b) Opna 2, við Ásgil spannar alls 278 metra en myndir skarast um 1 meter milli 
síðna. Einnig má sjá staðsetningu mældra sniða, 2E og 2F (myndir unnar og teknar af höfundi). 
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6 Niðurstöður 
Opnurnar tvær bera mjög svo ólík einkenni. Þrátt fyrir litla fjarlægð milli þeirra virðist sem 
flutningsmáti efnis hafi ekki verið að öllu leyti sá sami. Einkenni innan opnanna eru líka 
breytileg. Hlutfall bergbrota á móti vikri í ignimbrítinu sem einkennir opnurnar er 
breytilegt og magn fínefna mismikið. Ummerki sambreyskju eru misáberandi og litur 
ignimbrítsins breytilegur, ýmist rauður, dökkgrár, ljósgrár, gulleitur eða svartur. 

 

6.1 Lýsing laga í Opnu 1 

Ignimbrít í sniði 1A er ljósgrátt og nokkuð gróft á að líta (12. mynd). Neðri lagmót eru 
óljós við bólstraberg en efri lagmót glögg og regluleg við grátt og sundurlaust árset. 
Ignimbrítið og bólstrabergið eru rekjanleg í vesturátt, niður með Hvítá en eru þveruð af 
öðru ignimbríti við austurenda laganna. Ársetið er hægt að rekja í báðar áttir. Ignimbrítið 
samanstendur að mestu af vikri og bergbrotum í minna magni, bæði þéttum og með 
holrýmum (12. mynd, 13. mynd). Þvermál bergbrota nær sjaldnast yfir 5 cm en vikurmolar 
geta orðið allt að 10 cm að þvermáli. Bergbrot eru dökk og þétt með ljósgráum rákum. 
Lóðrétt breyting er ekki mikil, þó er heldur minna um vikur neðar í laginu og stærð 
vikurkorna minni. Í efri hluta lagsins ná vikurkorn 10 cm þvermáli en í neðri hluta lagsins 
eru stærstu vikurkornin aðeins um 3 cm í þvermál. Neðan til er hlutfall bergbrota 10% en 
minnkar niður í 1% efst í laginu. Engin merki um sambreyskju eru í sniðinu og engar 
holufyllingar sáust. Glerið í smærri gjóskukornum er að hluta til ummyndað í leirsteindir. 
Litlu austar, í sama lagi eru einkennin mjög frábrugðin. Stórir, svartir og gljáandi 
vikurmolar eru helsta uppistaðan auk gosmalarhnoðs og bergbrota sem hafa þvermál upp í 
1-2 mm.  

1A 

1B 

1A 

1B 

30
 c

m
 

12. mynd Ljósmyndin sýnir þann mikla mun sem er á sniðum 1A og 1B þrátt fyrir litla fjarlægð milli 
sniða. 1A er kornborið með mikið magn bergbrota. Snið 1A er úr fínni gjósku, vikurkornum og 
bergbrotum í litlu magni. Blýanturinn er 14 cmog skóflan 105 cm (ljósmyndir tekin af höfundi). 
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Snið 1B ber önnur einkenni en snið A (12. mynd, 13. 
mynd). Þar eru neðri lagmót óljós vegna Hvítár en efri 
lagmótin við ársetið eru skörp. Lagið er hægt að rekja 
um 30 metra í austurátt þar sem gróður þekur lagið. 
Að vestan tekur við ljósgrátt gjóskulag, þar sem snið 
1A var tekið (12. mynd). Gjóskubergið í sniði 2B er 
rautt að lit, grunnborið með fínni ösku. Lóðréttar 
breytingar eru miklar. Neðst er hámarksþvermál 
bergbrota 3 cm og vikurkorn stærst 45 cm. Vikur 
þekur um 40% rúmmáls en bergbrot um 15%. Þar eru 
líka holufyllingar og glimmersteindir og bergbrot til 
staðar inní sumum vikurkornum (14. mynd). Eftir því 
sem ofar dregur minnkar þvermál bergbrota. Um 
miðbik lagsins er hámarksþvermál bergbrota 2 cm en 
magn helst nokkuð óbreytt. Leirummyndun er í 
vikurkornum og sum þeirra hafa gyllta áferð, bæði 
dökk og ljós vikurkorn. Grunnmassi inniheldur ílangar 
blöðrur sem eru samsíða hver á aðra. Efst í laginu er 
mjög lítið um bergbrot, eða <1% af rúmmáli.  

14. mynd Snið 1A (til vinstri) og 1B (til hægri) (mynd unnin af höfundi). 

13. mynd Bergbrot inni í vikurkorni sem 
þýðir að vikurinn hefur storknað utan 
um bergbrotið. Bergbrotið er því líklega 
úr gosrás (ljósmynd tekin af höfundi). 
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Vikurmolar eru heldur ekki áberandi og virðist rauð aska vera helsta uppistaðan. Svört og 
hvít lagskipt ónix korn, að hámarki 0.5 cm að þvermáli eru til staðar í litlu magni. Í 
gegnum allt sniðið finnast ljósgrá bergbrot með holrýmum. Ummerkja sambreyskju gætir 
um 10 metrum austar og um 320 cm frá toppi lagsins. Þar finnast einnig biksteinsbrot sem 
ná allt að 7 cm stærð. Þar er litur ignimbrítsins orðinn ljósgrár.  
Snið 1C var tekið við tvo dökka hnausa sem stingast út úr austurhluta opnunnar (11. 
mynd). Skriða tekur við laginu að neðanverðu og endar í Hvítá svo ekki eru neðri lagmót 
greinileg. Efri lagmót eru við fyrrnefnt árset. Ignimbrítið í sniðinu er grunnborið í gegnum 
allt sniðið og inniheldur bergbrot sem flóðið hefur líklega tekið með sér úr gosrás eða 
undirliggjandi bergi. Grunnurinn er úr meðalgrófri ösku og engar blöðrur eru í grunni. 
Neðan til er upp í 25% af rúmmáli bergbrot. Flest eru þau köntuð og agnarsmá, eða um 0.5 
cm. Þvermál þeirra nær þó upp í 2.5 cm. Holufyllinga gætir í litlu magni. Vikurmolar eru 
stærri í efri parti og nær þvermál þeirra 11 cm. Þar rúma bergbrot um 2% af 
heildarrúmmáli. Þvermál þeirra nær þó upp í 4 cm en flest eru þau á bilinu 0.5 cm – 1 cm í 
þvermál. Út frá efri hluta sniðsins er hægt að rekja um metersþykkt lag, sem hallar örlítið 
til austurs en hverfur undir eyðu um 30 metrum austur af sniðinu. Nálægt sniðinu eru 
einkenni mjög lík en eftir því sem austar dregur verður massi lagsins vikurminni og ríkari 
af bergbrotum (15. mynd, b) og c)). Bergbrot fara einnig stækkandi, en um 25 metrum 
austur af sniðinu ná bergbrot 7 cm stærð 

  

15. mynd a) Uppbygging og lega gjóskubergs í sniði D. b)
og c) Lárétt breyting í lagi sem liggur milli sniða 1C og 1D. 
Mynd b) er tekin nálægt sniði 1D og eru korn orðin mun 
grófari en nær sniði 1C, þar sem mynd c) var tekin. Þar voru 
korn fínni, grunnur leirkenndari og vikur var í miklu magni. 
Hamarinn er 30 cm að lengd og blýanturinn 14 cm (ljósmynd 
tekin af höfundi). 

a) b) 

c) 
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Snið 1D er austasta sniðið í Hraunfossaopnunni. Neðri lagmót eru við set sem hefur 
leirkenndan grunn og köntuð bergbrot sem eru flest af sömu stærð, ~3 cm í þvermál. 
Blöðrótt bergbrot eru þar á meðal en þeirra gætir ekki ofar í sniðinu. Í bland við það eru 
vikurkorn og ignimbrítmolar, sem eru samsuða af litlum ummynduðum vikurkornum í 
bland við meðalgrófa gosmöl. Efri lagmót eru við ljósgrátt blöðrótt storkuberg. Lög innan 
sniðsins er ekki hægt að rekja til vesturs en gróðurhula þekur lögin. Þeim er hins vegar 
hægt að fylgja til austurs þar til kemur að berggangi sem sker á lögin. Bergið í sniðinu 
sýnir mikla lóðrétta breytingu.  
Neðsti hluti ignimbrítlagsins er grunnborinn með fínni ösku og bergbrot eru agnarsmá, öll 
innan við 1 cm í þvermál. Um 30 cm ofar er strax farið að bera á stærri bergbrotum, sem ná 
allt að 4 cm í þvermál. Magn bergbrota helst nokkuð jafnt upp að toppi en er aðeins um 5% 
af rúmmáli. Efst er efnið svo þétt að það má vart á milli sjá hvort um sé að ræða hraun eða 
ignimbrít. Magn vikurmola eykst úr 5% upp í 40% upp með sniðinu og nær 8 cm stærð í 
toppi. 

  

16. mynd Snið 1C (til vinstri) og 1D (til hægri). Grófa lagið neðan ignimbrítsins er teiknað inn á setsúluna og 
er aðgreint með brotalínu (mynd unnin af höfundi). 
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Fyrrnefndum berggangi, sem 
sker lögin við snið D var 
einnig lýst. Breidd hans er 
breytileg, mest um 1.5 m neðst 
en hann mjókkar þegar ofar 
dregur og hverfur loks undir 
mosa og sinu. Jaðrar hans eru 
úr ljósgráu bergi sem er með 
samsíða holrýmum sem eru 
um 1 mm í þvermál og mjög 
eðlislétt. Áferðin líkist vikri. 
Eftir því sem nær dregur 
miðju gangsins verður litur 
bergsins dekkri og innst er það 
kolsvart og glansandi og 
minnir helst á hrafntinnu. Það 
er þó auðbrjótanlegt og enn 
minnir áferð þess á vikur. 

Stefna gangs 140° til 
suðausturs. Sömu myndun er 
að finna nokkrum metrum 
austar, þegar gengið er yfir 
brúna við Barnafoss. Þar er gangurinn mjórri og hægt að rekja hann nokkra metra. Eins er 
svipaða myndun að sjá norðan við Hvítá. Þessar myndanir voru þó ekki rannsakaðar nánar 
vegna erfiðs aðgengis. 

 

6.2 Tenging milli sniða í Opnu 1 

Hér á undan hefur lóðréttri breytingu einstakra sniða í Opnu 1 verið lýst. Ekkert sniðanna 
bar nákvæmlega sömu einkenni. Lagi, sem tengir snið 1C og 1D, var lýst og voru láréttar 
breytingar í því miklar. Þvermál og hlutfall bergbrota jókst jafnt og þétt eftir því sem austar 
dró. Snið 1A-1D voru tekin í u.þ.b. sömu hæð yfir sjávarmáli en vegna jarðlagahalla til 
austurs er hæð þeirra miðað við botn lagsins breytileg. Þannig er hægt að gera samsetta 
jarðlagasúlu úr sniðunum. Á 18. mynd eru snið 1A, 1B, 1C og 1D tengd saman með tilliti 
til einkenna og afstæðrar hæðar og sett saman í samsetta jarðlagasúlu á 20. mynd.  
Munur á lögum í sniðum 1A og 1B er mikill hvað varðar magn, dreifingu og stærð korna. 
Muninn má líklega útskýra með misgengi sem þverar opnuna á milli sniðanna (19. mynd). 
Enginn misgengisflötur er greinilegur þannig að erfitt er að segja um hver stefna 
misgengisins er. Það gæti legið nokkuð samsíða Hvítá og verið angi af því misgengi sem 
hún rennur eftir eða legið þvert á opnuna með stefnu nokkurn veginn N/S. Engar 
vísbendingar eru þó til þess í landslaginu. 

  

17. mynd Berggangur austarlega í Opnu 1. Hann liggur nokkuð samsíða 
opnunni svo að dökkbláu myndanirnar er eitt og sama beltið innan gangsins 
(ljósmynd tekin af höfundi). 
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19. mynd Rauða línan markar misgengi á milli sniða 1A og 1B (ljósmynd tekin 
af höfundi). 

18. mynd Jarðlagasúlur úr opnu 1 tengdar saman þar sem sameiginleg lög/lagmót eru tengd með 
brotalínum. Sniðin eru í þeirri röð sem þau birtast í opnunni, þ.e. frá vinstri: 1D, 1C, 1B, 1A. Engar 
vísbendingar liggja fyrir um tengingu milli 1B og 1A en líklegt er að ignimbrítmyndun í 1A liggi neðan 
ignimbrítmyndunar í 1B. Út frá dreifingu korna og upphleðslu laga eru hin tvö sniðin tengd saman (mynd 
unnin af höfundi). 

? 

1D 

1C 

1D 

1A 
Þykkt (m) 
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Bólstraberg 

20. mynd Samsett jarðlagasúla af sniðum 1A, 1B, 1C og 1D. Súlan gefur hugmynd 
um upphleðslu flóðsins þegar það settist til. Snið 1B og 1C tengjast ágætlega saman 
en það virðist sem gróft lag setjist ofan sniðs 1C, sem verður fínna uppá við (mynd 
unnin af höfundi). 
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Þó að ásýnd í sniði 1B og 1C sé misjöfn m.t.t. litar grunnmassa og lögun vikurmola þá hafa 
þau mörg sameiginleg einkenni. Á báðum stöðum er ummyndun til staðar og dreifing og 
stærð korna nokkuð lík. Í sniði 1B eru útflattir vikurmolar neðst í lagi en þá er ekki að sjá í 
sniði 1C. Miðja ignimbríts í sniði 1B er þó nokkuð sambærileg neðri hluta ignimbríts í 
sniði 1C og þar eru sniðunum skeytt saman á samsettu jarðlagasúlunni (20. mynd). Lagið 
er því líklega samfellt í gegnum bæði sniðin en ástæða litabreytinga stafi af oxun þar sem 
vatn gæti hafa átt greiðara aðgengi að rauðleita ignimbrítinu. Grófa lagið sem liggur neðst 
tel ég vera það sama og lagið sem liggur milli 1C og 1D og væri rekjanlegt ef ekki væri 
fyrir gróðurþekju milli sniðanna.  
 
Gangurinn við Hraunfossa er líklega súrt innskot sem síðar hefur afglerjast að hluta og 
kristallast. Lóðrétt lagskipting hans er vegna mismunandi hitastigs en afglerjun verður 
minni við jaðra hans þar sem hitastig er lægra. Svo virðist sem stefna gangsins sé óregluleg 
líkt og lögun hans. Sambærilegar myndanir annars staðar við opnuna eru einnig mjög 
óreglulegar hvað varðar stefnu og lögun. Það gæti því verið að myndanirnar tengist og séu 
allar hluti af einni myndun sem að hluta hefur máðst út eða veðrast burt. 

 

6.3  Lýsing laga í Opnu 2 

Tæpa 300 metra inn af mynni Ásgils er há og greinileg opna þar sem snið 2E var tekið. 
Litur ignimbrítsins er breytilegur, neðst er hann dökkgrár og lýsist fyrir miðju. Efst er hann 
orðinn rauðbrúnn. Neðarlega í laginu eru ummerki sambreyskju og nær hún upp í mitt 
sniðið. Neðst eru bergbrot aðeins um 7% af rúmmáli heildarmassa. Þau ná 4 cm þvermáli 
en vikur er stærri, allt að 6 cm í þvermál. Biksteinsbrot sáust á tveimur stöðum. Vikur 
þekur um 65% af heildarmassanum en svartur vikur er meira áberandi en ljós vikur. Þar eru 
holufyllingar í litlu magni, eða <1% af rúmmáli heildarmassa. Við miðju lagsins eru 
bergbrot vart sjáanleg, aðeins um 1% af heildarrúmmáli og ná mest 0.5 cm. Þar rúmar 
vikur um 50% massans en nær ekki sama þvermáli og neðar, aðeins 3 cm að hámarki. Efst 
í sniðinu er grunnur blöðróttur og lítið um bergbrot, eða 5% af heildarrúmmáli. Svartir 
stórir vikurmolar rúma um 40% af massanum og ljósir vikurmolar eru minna áberandi, eða 
um 25% af rúmmáli. Lárétt breyting er lítil sem engin. 

Snið 2F er staðsett utarlega í Ásgili, við 
þjóðveginn. Þar er lítið um bergbrot og þau 
sem eru til staðar eru á bilinu 1-2 cm í 
þvermál. Lagið samanstendur mest megnis af 
ljósum vikri sem hefur ummyndast að hluta 
og eru einstök korn grænleit með lága hörku 
(21. mynd). Vikurkornin eru öll að svipaðri 
stærð, flest á bilinu 3-4 cm en upp í 7 cm. 
Einnig sjást dökk vikurkorn sem bera 
glansáferð. Enga sambreyskju er að finna og 
engin vefta ríkjandi í uppröðun korna. 
Lóðrétt breyting er engin og dreifing korna 

eins í gegnum allt sniðið. Vikurkorn rúma 
um 80% af massanum en bergbrot (2%) og 

21. mynd Ljósmynd sem sýnir uppbyggingu við snið 
2F. Hamarinn er 30 cm (ljósmynd tekin af höfundi). 
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aska fylla í holrými á milli kornanna. 

 

 
 

6.4 Tenging milli sniða í Opnu 2 

Engin lög milli sniða 2E og 2F voru lík eða rekjanleg. Um 210 metrar voru á milli 
sniðanna en mestur hluti þess bils er þakinn gróðurþekju. Hún er skorin lækjum og 
veikleikum og því er mjög líklegt að misgengi sé á milli sniðanna tveggja. Enginn 
misgengisflötur var þó sjáanlegur á yfirborði. Engin lagmót fundust í opnunni svo að erfitt 
er að segja til um hvort 2E liggi ofan eða neðan 2F. Einkenni 2F eru dæmigerð fyrir 
gjóskufall þar sem lítið er um bergbrot, uppbygging einsleit og vikurmolar samstæðir hvað 
varðar lögun og stærð. Á 23. mynd má sjá mögulegar tengingar milli sniðanna. 

22. mynd Snið 2E (til vinstri) og 2F (til vinstri) (mynd unnin af höfundi). 
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23. mynd Tveir möguleikar á tengingu milli laga í Opnu 2. Lagmót sem gátu gefið upplýsingar um 
lóðrétta upphleðslu voru ekki sjáanleg. a) Neðri lagmót 2E við efri lagmót 2F. b) Efri lagmót 2E 
tengjast við neðri lagmót 2F (mynd unnin af höfundi). 

2E 

2F 

2E 

2F 
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6.5 Samanburður Opnu 1 og Opnu 2 

Opna 1 er samsett af nokkuð heillegu ignimbrítlagi, sem þó virðist hafa sest til á annan hátt í 
hluta opnunnar, þar sem köntuð bergbrot eru meira áberandi í hluta hennar en annars staðar 
(20. mynd). Eina tenging ignimbríts í sniði A við hin sniðin þrjú er efri lagmót við árset. Það 
hefur þó líklega sest til seinna og er því ekki hluti af myndunarferlinu sem hér er fjallað um. 
Það er greinilegt að misgengi er á milli sniðs 1A og 1B en lög í 1B hafa líklega fallið niður 
með tilliti til 1A.  
 
Einkenni þykka ignimbrítlagsins í sniði 2E minna að mörgu leyti á snið 1B. Ignimbrítið er 
grunnborið og inniheldur biksteinsbrot, bergbrot og ummerki um staðbundna sambreyskju. Það 
bendir til þess að um eitt og sama lagið sé að ræða sem hefur færst til vegna lóðréttrar 
tektónískrar hreyfingar. Því miður eru neðri lagmót ekki sjáanleg en árset sem myndar efri 
lagmót við 1B er ekki yfir sniði 2E. Það hefur því líklega sest til eftir að hreyfingin átti sér 
stað.  
 
Snið 2F á sér hvergi hliðstæðu í þeim sniðum sem hér eru til umfjöllunar. Það er vel aðgreint 
og sýnir enga lóðrétta breytingu, öfugt við hin sniðin. Það hefur myndast við gjóskufall á 
meðan þykka ignimbrítlagið hefur myndast við gjóskuflóð. Hvorki er hægt að greina efri 
lagmót þess né neðri við annað gjóskuberg. Efri brún lagsins liggur um 5 metrum neðar í 
landslaginu en efri brún ignimbrítlags í sniði 2E. Sá möguleiki , að gjóskufallið liggi undir 
þykka ignimbrítinu í Ásgili (23. mynd, a)) gefur til kynna að gjóskufall hafi fallið á undan 
meginflóðinu. Ignimbrítið sem gjóskufallið myndaði væri þá undir þykka laginu í sniði 2E.  
Seinni möguleikinn er að ignimbrítið sem gjóskufallið myndaði liggi ofan þykka ignimbrítsins 
í sniði 2E. Þá hafi gjóskufall orðið á eftir meginflóðinu. 
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7 Túlkun 
Þegar niðurstöður eru dregnar saman er það greinilegt að svæðið er sundurskorið af 
misgengjum sem ekki eru greinileg við fyrstu sýn. Ekkert ignimbrítlaganna er hægt að 
tengja yfir Hvítá. Á móts við biksteinsganginn er álíka innskotsmyndun, sem virðist þó 
vera lárétt í staflanum. Sömu sögu má segja um Ásgilið en tenging laga er ekki möguleg 
yfir gilið sjálft. Því má álykta að bæði Hvítá og Ásgil renni eftir misgengi. Gangurinn og 
misgengi á milli laga í 1A og 1B gæti verið angi af Hvítármisgenginu. Annað gil, Litla-
fljót, norðan Hvítár mætir Ásgili úr gagnstæðri átt og virðist vera framhald af því misgengi 
sem hægt er að rekja yfir Hvítá. Með því að horfa á loftmynd má fá vísbendingar um legu 
misgengjanna (24. mynd). Á henni sést að við Litla-fljót á sér stað breyting á yfirborði. 
Hallmundarhraun, sem rann á nútíma, breytir um ásýnd vestan Litla-fljóts og gæti verið að 
hluti þess hafi runnið í eins konar dæld og staðnæmst þar sem Litla-fljót rennur. Sunnan 
Hvítár, við Ásgilið, þar sem Hallmundarhraun rann ekki er nokkur hæðarmunur á bökkum 
austan- og vestanmegin gilsins. Mestur er hann 11 metrar. Lega Hallmundarhrauns og 
hæðarmunur bakkanna í Ásgili bendir til þess að lægð hafi verið í landslaginu austan Litla-
fljóts og Ásgils og að misgengið sé því siggengi sem er hornrétt á jarðlögin frá eldstöðinni 
og hafi fallið niður austan giljanna. Vestur af Ásgili liggur kambur sem sveigist til suðurs 
við Stóra-Ás. Við fyrstu sýn virðist hann vera af jökulrænum uppruna. Hann staðnæmist í 
Ásgili og ekki er hægt að rekja hann yfir það. Möguleiki er á að hann marki misgengi en 
hann var ekki skoðaður nánar. Önnur merki um veikleika á yfirborði liggja út frá 
suðurenda gjóskufallssetsins og sveigist að Hvítá. Eins konar lægð er í landinu á þessum 
stað og gæti bent til misgengis sem kvíslast út frá Hvítármisgenginu og staðnæmist við 
Ásgil. Þessi misgengi eru merkt inn á 24. mynd.  
 
Svo virðist sem um sé að ræða þrjár mismunandi ignimbríteiningar: Þykka 
ignimbrítmyndun, gjóskufall og aðra ignimbrítmyndun sem tengist hinum tveimur ekki. 
Snið 1B, 1C, 1D og 2E eru þá tekin úr sama lagi, hinu eiginlega Hraunfossalagi. 
Gjóskuflóðið, að stórum hluta aska, gas og vikurkorn, hefur myndað þykka rauðleita lagið. 
Grófa lagið á milli 1C og 1D hefur lagst ofan þykka, fínkornótta massans og gæti verið 
endurflutt að hluta. Magn bergbrota og molar af annars konar ignimbríti styðja þá 
hugmynd. Ef ekki væri fyrir jarðlagahallann væri það líklega að finna ofan sniðs 1B. Það 
ignimbrít sem tekur við af Hraunfossalaginu í vestri (1A) virðist vera af ólíkum uppruna og 
er sennilega ekki úr sömu hrinu. Engin lög eru tengjanleg á milli sniðanna. Neðri lagmót 
ignimbrítsins í 1A eru við bólstraberg og hefur því að öllum líkindum upphaflega legið 
neðar í staflanum en ignimbrít í 1A. Þar sem ekkert gjóskufall er á milli bólstrabergs og 
ignimbríts, gefur það vísbendingar um að gjóskufallið í sniði 2E liggi a.m.k ekki neðan 
ignimbrítlagsins. Það styður seinni möguleikann á 23. mynd en þá hefur gjóskuskýið fylgt 
á eftir flóðinu og sest til ofan þykka ignimbrítsins. Þá hefur það rofnað ofan af ignimbrítinu 
í báðum opnunum. Tektónísk hreyfing hefur þá orðið til þess að ignimbrítið úr 
gjóskufallinu hafi færst til og liggi nú neðar en þykka ignimbrítlagið í Ásgili. Ef gengið er 
út frá því að fyrri möguleikinn á 23. mynd sé réttur, hefur gjóskuflóðið fallið á undan 
meginflóðinu. Þar sem myndanirnar skarast í hæð þyrfti þykka lagið í sniði 2E að hafa 
fallið niður m.t.t gjóskufallsins. Seinni möguleikann á 23. mynd tel ég líklegri  
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24. mynd Loftmynd af svæðinu sem sýnir mögulega legu misgengja, staðsetninu myndana og 
sýnatökustaði. Lega Hallmundarhrauns og hæðarmismunur við bakka Ásgils gefur til kynna að sig 
hafi orðið austan Litla fljóts og Ásgils. Tvær vísbendingar á yfirborði eru fyrir misgengi milli 2E 
og 2F. Gjóskufallið er norðan þeirra og vestan misgengisins sem liggur með Ásgili. Það er því 
algjörlega einangrað frá þeim myndunum sem skoðaðar voru í þessari rannsókn (mynd unnin af 
höfundi en byggð á gögnum frá Landmælingum Íslands).    
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8 Umræður 
Í grein Kristjáns Sæmundssonar og Noll (1974) er talað um tvær flæðieiningar í 
Hraunfossaignimbrítinu sem hvor um sig byrja með gjóskufallsseti. Mögulegt er að þeir 
hafi flokkað Opnu 1 sem neðri einingu og Opnu 2 sem efri einingu og þá hafi 
gjóskufallssetið verið staðsett á milli þessara laga. Þá hefur gosið verið í tveimur hrinum 
sem hvor um sig hafi byrjað með gjóskufalli og flóðið ferðast hægar eða seinna og lagst 
ofan á það. Neðan Hraunfossamyndunarinnar í Opnu 1 ætti þá að finnast gjóskufallslag en 
neðri lagmót er ekki hægt að sjá þar vegna Hvítár.  
 
Miðað við þá óreglu sem er í lögunum á þessu svæði og vísbendingar á yfirborði, þá tel ég 
að um sama lagið sé að ræða í opnunum tveim og óreglan útskýrist á misgengi milli þeirra. 
Neðri lagmót við bólstraberg í sniði 1A styðja þá kenningu að gjóskufall hafi sest ofan 
þykka ignimbrítsins þar sem líklegt er að sniðin í Opnu 1 hafi sameiginleg lagmót. Ef 
gjóskufall væri neðan þykka ignimbrítsins, myndi það sjást neðan ignimbríts í sniði 1A. 
 
Eflaust finnast lagmót einhvers staðar í myndununum sem geta staðfest hegðun atburðarins 
með vissu en þau var a.m.k. ekki að sjá í þeim tveimur opnum sem ég skoðaði. Í rannsókn 
Kristjáns Sæmundssonar og Noll (1974) hafa þessi lagmót ef til vill fundist og gagnast 
lokaniðurstöðu þeirra. Sú rannsókn var þó gerð á mun stærri skala þar sem svæðið var 
kortlagt allt frá Hafursfelli og niður í Reykholtsdal og myndanir kortlagðar með tilliti til 
hverra annarra. Í þessu verkefni var rannsóknarsvæði mun staðbundnara og voru önnur 
atriði notuð til stuðnings lokaniðurstöðu svo sem kornastærð og dreifing korna. Þess ber að 
geta að á myndunartíma ignimbrítsins hefur landslagið verið óreglulegt líkt og nú. 
Gjóskuflóð renna eftir landslagi og er því ekki furða að þau séu ekki rekjanleg í allar áttir. 
Gjóskufall ætti að falla jafnt yfir landslagið, en er auðrjúfanlegt, a.m.k fyrst um sinn. 
Atburðarás er því alls ekki einsleit en í kjölfar svo stórra eldgosa sem framleiða þykkt 
ignimbrít getur e.t.v fylgt mikið bræðsluvatn og önnur ofanflóð sem endurflytja efnið. 

Það er lengi hægt að halda áfram og fá t.d betri og afmarkaðri mynd af legu 
eldstöðvarinnar með því að staðsetja hvern fasa á stærra svæði og athuga rennslisstefnu. 
Þannig væri líka hægt að fá betri hugmynd um tegund goss sem setti af sér ignimbrítið. Þau 
viðfangsefni tek ég eða annar rannsakandi kannski fyrir síðar. Þær rannsóknir sem hér hafa 
verið gerða munu vonandi gagnast slíkum rannsóknum og ef til vill rannsóknum á íslensku 
ignimbríti yfirleitt. Ljóst er að gríðarstórt gos þarf til að framleiða svo þykkt og 
rúmmálsmikið gjóskulag eins og hér hefur verið fjallað um. Með samanburði af þekktum 
gjóskuflóðum sem hafa orðið á sögulegum tíma er hægt að ímynda sér þann mikila hraða 
og hita sem ríkti í flóðinu. Þó að þessi tegund gosa sé ekki algeng hér á landi má alltaf hafa 
fyrirvara á að slík tegund gosa eigi sér stað, úr því að hún þekkist úr fortíðinni. 
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9 Samantekt 
Hraunfossaignimbrítið er um 40 m þykkt gjóskulag og er vel aðgengilegt á móts við 
Hraunfossa og í Ásgili (Kristján Sæmundsson og Noll, 1974). Tvær einingar þess eru 
sjáanlegar á þessu svæði. Önnur þeirra er ignimbrítið úr meginflóðinu sem er samsett af 
rauðleitri/brúnni ösku, vikri og bergbrotum. Það er sjáanlegt bæði við Hraunfossa og í 
Ásgili. Við Hraunfossa sýnir það lárétta breytingu þar sem austari hluti þess er gerður úr 
mun grófari bergbrotum. Vegna jarðlagahalla til austurs liggur það ofar í staflanum en 
meginhluti ignimbrítsins. Í því lagi er lóðgreining jafnframt meiri þar sem bergbrot eru rétt 
lóðgreind en vikurkorn öfugt lóðgreind og lúta þar með lögmálum um dæmigerða 
uppbyggingu gjóskuflóða. Hin myndunin er gjóskufall sem er einsleitt að samsetningu, 
mest megnis úr vikurkornum af sömu stærð sem sýna engan lóðréttan breytileika. Það er 
ekki sjáanlegt við Hraunfossa. Gjóskufallið er einangrað frá þykka ignimbrítinu með 
misgengjum og því ekki tengjanlegt við þá myndun. Hvort gjóskufallið hafi fallið neðan 
þykka lagsins eða ekki, er rætt í þessu verkefni. Niðurstöður sýna fram á að gjóskufallið 
hafi fallið ofan þess, þar sem neðri lagmót ignimbríts við bólstraberg sjást vestast við 
Hraunfossa.  
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Viðauki A: Nafngiftarkerfi 
 

Tafla 1 – Skilgreiningar á hugtökum sem byggja á kornastærð (Þorvaldur Þórðarson, 1990).  

Kornastærð [mm] Íslensk heiti Ensk heiti 

> 64 Hnullungar og bombur Blocks and bombs 

32 – 64 Gróf gosmöl Coarse lapilli 

16 – 32 Meðalgróf gosmöl Medium lapilli 

2 – 16 Fín gosmöl Fine lapilli 

1 – 2 Gróf aska Coarse ash 

0,064 – 1 Meðalgróf aska Medium ash 

< 0,064 Fín aska Fine ash 
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Tafla 2- Skilgreiningar sem byggja á myndunarhætti (Hudak, 2001). 

Lýsing Íslenskt heiti Enskt heiti 

Ýmist úr þéttu bergbrotum sem 
myndast úr sömu kviku og framleiðir 
ignimbrítið (Cognate lithics eða úr 
eldra bergi sem hefur rofnað úr 
veggjum gosrásar (accessory lithics) 
eða undirliggjandi bergi (accidental 
lithics) 

Bergbrot Lithics 

Gosmöl þyrpist saman, oft vegna 
samlímingu vatns.  

Gosmalarhnoð Accretionary lapilli 

Bergbrot sem eru mjög blöðrótt 
(>60%) og verða til við snöggkælingu 
kviku. Yfirleitt af basalt eða andesít 
samsetningu.  

Gjall Scoria 

Eðlislétt, frauðkennd og blöðrótt korn 
sem verða til við snöggkælingu kviku. 
Mjög blöðrótt (>60%). Yfirleitt af 
rýólít samsetningu.  

Vikur Pumice 
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Viðauki B: Lýsing laga 
 

Tafla 3- Skýringar sem notaðar eru við lýsingar laga.  

Skilgreining Þýðing 
Skáletrað Myndun var mæld upp og 

lýst en ekki teiknuð upp í 
jarðlagasúlu 

B Bergbrot 
LV Ljós vikur 
DV Dökkur vikur 
- Á ekki við 
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Lagmót 

Neðri lagmót við 
bólstraberg, hulið 
skriðsvuntu. Efri 
lagmót regluleg 
við gróft árset. 
Rofmislægi. 

Neðri lagmót við 
bólstraberg, hulið 
skriðsvuntu. Efri 
lagmót regluleg 
við gróft árset. 
Rofmislægi. 

Neðri lagmót við 
bólstraberg, hulið 
skriðsvuntu. Efri 
lagmót regluleg 
við gróft árset. 
Rofmislægi. 

Litur 
sýnis 

Dökk
grár 

Dökk
grár 

Dökk
grár 

Stærð 
sýnis 
(cm) 

4-13 

4-10 

2-6 

Þykkt 
lags (m) 

1.2 

1.2 

1.2 

Staðsetning 
sýnis innan 
lags 

50 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst  
v. misgengis. 

150 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. 
misgengis 

50 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. 
misgengis 

Staðsetning 
sýnatökustað
ar 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Lýsing lags 

Ljósgrátt lag sem birtist 
við  
vestari mörk rauðs lags. 
Lagið er rekjanlegt til 
vesturs en ekki austurs 
 
 
Ljósgrátt lag sem birtist 
við  
vestari mörk rauðs lags. 
Lagið er rekjanlegt til 
vesturs en ekki austurs 
 
 

Ljósgrátt lag sem birtist 
við  
vestari mörk rauðs lags. 
Lagið er rekjanlegt til 
vesturs en ekki austurs 
 
 

Sýni # 

28.2.15-
H-1A 

28.2.15-
H-2A 

28.2.15-
H-3A 
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Annað 

Kornborið 

- 

Ekki úr sömu 
lóðréttu línu og 
1A og 2A.  Engin 
glögg lagmót, lag 
ekki rekjanlegt 
Gosmalarhnoð í 
bland við svarta 
vikurmola 

Lýsing bergbrota 

-<1% Hálfávöl, dökk, þétt og 
dulkornótt. Stærð 1-4 mm, fitugljái.  
-5% Hálfávöl 2-60 mm Laus við 
holrými. 
-Hálfávöl óþétt bergbrot, 40-70 
mm í þvermál, holrými 20 % 2-4 
mm, um 20%. Kornin eru um 7 % 
af heildarmassa 

-<1% Hálfávöl, dökk, þétt og 
dulkornótt. Stærð 1-4 mm, fitugljái.  
-10% Hálfávöl 2-60 mm Laus við 
holrými.  
- 7% Hálfávöl óþétt bergbrot, 40-
70 mm í þvermál, holrými 20 % 2-
4 mm, um 20%. 

-30% Dökk, angular, þétt, sum með 
fitugljáa og örlítið útteygð Annars 
er vikur  allsráðandi 

Stefna 
vikurmola 

Engin ákveðin 

Ríkjandi vefta 

Engin ákveðin 

Ummyndun 

Leirútfellingar á 
ljósum litlum 
vikurmolum. Lág 
harka. Í dökkum 
vikurmolum eru 
ljósgráar línur sem 
fylgja pípum 
vikursins. 

Ljósgráar og gular 
leirútfellingar í litlum 
vikurkornum. Í 
svörtum vikri eru 
ljósgráar línur sem 
fylgja pípum 
vikursins.  

Rauður blær á 
grunnmassa, glansandi 
svört áferð á hluta 
vikurmolanna. Sums 
staðar grá slikja 

Korna-
stærð 
(mm) 

B: 
1 -50 
LV: 
1 - 70 
DV 
1-100 

B: 
1 -50 
LV: 
1 - 50 
DV 
1-30 

B 
1-2 
LV: 
1-4  
DV: 
30-60 

Samsetni
ng % 

B: 1%, 
3%, 5%, 
10% 
LV:25%, 
40%, 35% 
DV:40%. 
50%, 20% 

B:  
10% 
LV: 
25%, 35% 
DV 
15% 

B: 50%, 
2% 
LV: <1% 
DV: 50% 

Sýni 
# 

28.2.1
5-H-
1A 

28.2.1
5-H-
2A 

28.2.1
5-H-
3A 
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Lagmót 

Neðri lagmót óljós 
v. HvítárEfri 
lagmót regluleg 
við gróft árset. 
Rofmislægi 

Neðri lagmót óljós 
v. HvítárEfri 
lagmót regluleg 
við gróft árset. 
Rofmislægi 

Neðri lagmót óljós 
v. HvítárEfri 
lagmót regluleg 
við gróft árset. 
Rofmislægi 

Litur 
sýnis 

Dökk
grár 

Dökk
grár 

Dökk
grár 

Stærð 
sýnis 
(cm) 

4-13 

4-10 

2-6 

Þykkt 
lags (m) 

5.9 

5.9 

5.9 

Staðsetning 
sýnis innan 
lags 

35 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

160 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

320 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

Staðsetning 
sýnatökustað
ar 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Lýsing lags 

Rautt lag sem tekur við ofan 
grás flykrubergs. Hægt að 
rekja um 20 m upp með 
ánni. Þó með mismunandi 
einkennum og eyðum inná 
milli 

Rautt lag sem tekur við ofan 
grás flykrubergs. Hægt að 
rekja um 20 m upp með 
ánni. Þó með mismunandi 
einkennum og eyðum inná 
milli 

Rautt lag sem tekur við ofan 
grás flykrubergs. Hægt að 
rekja um 20 m upp með 
ánni. Þó með mismunandi 
einkennum og eyðum inná 
milli 

Sýni # 

28.2.15-
H-1B 

28.2.15-
H-2B 

28.2.15-
H-3B 
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Annað 

Grunnborið. 
Grunnmassi úr 
fínni ösku. Sums 
staðar eru 
vikurmolar orðnir 
mjög samleitir 
grunnmassa og 
sjást varla. 

Í grunnmassa eru 
samsíða blöðrur. 

Grunnborið. Meiri 
óreiða í 
grunnmassa en í 
2B, korn ekki 
samsíða og engar 
blöðrur í 
grunnmassa 

Lýsing bergbrota 

-<1% Hálfávöl, dökk og 
þétt.  
-<1%Hálfávöl lagskipt 
bergbrot. Svört og ljós.  

-3% Hálfávöl, dökk og 
dulkornótt. Stærð 1-20 mm.  
-3% Hálfávöl, hvít og svört 
korn, 1-10 mm  
- 7% Hálfávöl, óþétt 
bergbrot. 10-20 mm í 
þvermál, 2-4 mm holrými 
sem eru 20% af brotinu. 
Þessi korn eru um  

-15% Ávöl, dökk og 
dulkornótt. Stærð 5-25 mm.  
-<1% Hálfávöl, hvít og 
svört korn, 4 mm að 
þvermáli.  
-<1% Hálfávöl. óþétt 
bergbrot. 5-7 mm að 
þvermáli, með ~1 mm 
holrýmum, um 20%. 

Stefna 
vikurmol

Einstaka 
vikurmola
r útflattir 

Nei, en 
blöðrur í 
grunnmas
sa eru 
mikið til í 
sömu 
stefnu 

Engin 
ákveðin 

Ummyndun 

Ljósgrá og ljósgul 
leirummyndun á 
vikri. Ónix korn 

Glimmerummyndun í 
ljósum vikri. 
Ljósbrúnir hnúðar þar 
sem bergbrot er inni í 
vikurkorni. Allir 
vikurmolar frekar 
mjúkir og leirkenndir. 
Ónix korn 

Grænbrún slikja á 
grunnmassa og lág 
harka. Ljósar 
leirummyndanir og 
glimmer á 
vikurmolum. 
Glimmersteind á þéttu 
bergbroti 

Kornastærð 
(mm) 

B 
2-3 
LV: 
1-20  
DV: 
2-7 mm 

B 
1-20 
LV: 
2-50  
DV: 
2-450 

B 
1-30 
LV: 
2-20  
DV: 
2-20 

Samsetning 
% 

B: <1% 
LV: 10% 
DV: 1%, 2% 

B: 7%, 10%, 
15% 
LV: 30%, 
10% 
DV: 10%, 
40% 

B: 10%, 30% 
LV: 15% 
DV: 1%, 3% 

Sýni 
# 

28.2.1
5-H-
1B 

28.2.1
5-H-
2B 

28.2.1
5-H-
3B 
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Lagmót 

Neðri lagmót 
óljós v. Hvítár. 
Efri lagmót 
regluleg við 
gróft árset. 
Rofmislægi 

Neðri lagmót 
óljós v. Hvítár. 
Efri lagmót 
regluleg við 
gróft árset. 
Rofmislægi 

Neðri lagmót 
óljós v. Hvítár. 
Efri lagmót 
regluleg við 
gróft árset. 
Rofmislægi 

Litur 
sýnis 

Rauður 

Rauður 

Grár 

Stærð 
sýnis 
(cm) 

4-12 

8-10 

2-10 

Þykkt 
lags (m) 

5.9 

5.9 

5.9 

Staðsetning 
sýnis innan 
lags 

320 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

320 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

45 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

Staðsetning 
sýnatökustað
ar 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Lýsing lags 

Rautt lag sem tekur við ofan 
grás flykrubergs. Hægt að 
rekja um 20 m upp með 
ánni. Þó með mismunandi 
einkennum og eyðum inná 
milli 

Rautt lag sem tekur við ofan 
grás flykrubergs. Hægt að 
rekja um 20 m upp með 
ánni. Þó með mismunandi 
einkennum og eyðum inná 
milli 

Tveir dökkir hnausar sem 
stingast út úr opnu. Austan 
við rautt, þykkt gjóskulag 

Sýni # 

28.2.15-
H-4B 

28.2.15-
H-5B 

28.2.15-
H-1C 
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Annað 

Grunnborið. 
Grunnmassi úr 
fínni ösku. Sums 
staðar eru 
vikurmolar orðnir 
mjög samleitir 
grunnmassa og 
sjást varla. 

Ekki tekið úr sömu 
lóðréttu línu og 
1,B, 2B, 3B og 4B. 
Þessi sýni eru tekin 
10 metrum austar 

Grunnborið. Meiri 
óreiða í 
grunnmassa en í 
2B, korn ekki 
samsíða og engar 
blöðrur í 
grunnmassa 

Lýsing bergbrota 

-<1% Hálfávöl, dökk og 
þétt.  
-<1%Hálfávöl lagskipt 
bergbrot. Svört og ljós.  

Mött biksteinsbrot 7 cm. 

-15% Ávöl, dökk og 
dulkornótt. Stærð 5-25 mm.  
-<1% Hálfávöl, hvít og 
svört korn, 4 mm að 
þvermáli.  
-<1% Hálfávöl. óþétt 
bergbrot. 5-7 mm að 
þvermáli, með ~1 mm 
holrýmum, um 20%. 

Stefna 
vikurmol

Einstaka 
vikurmola
r útflattir 

Stór luti 
vikurmola 
útflattir 

Engin 
ákveðin 

Ummyndun 

Mikil ummyndun. 
Hvítar holufyllingar, 
ljósar leirútfellingar 
og glimmeráferð í 
vikri og ljósar 
leirútfellingar. LV 
með svartri 
glansandi umgjörð. 
Ónix 
Græn og ljosgrá 
ummyndun a 
vikurmolum. Hvítar 
holufyllingar í 
vikurmolum 

Grænbrún slikja á 
grunnmassa og lág 
harka. Ljósar 
leirummyndanir og 
glimmer á 
vikurmolum. 
Glimmersteind á 
þéttu bergbroti 

Kornastærð 
(mm) 

B 
2-3 
LV: 
1-20  
DV: 
2-450 

B 
1-20 
LV: 
2-50  
DV: 
2-450 

B 
1-40 
LV: 
2-20  
DV: 
2-110 

Samsetning 
% 

B: 15% 
LV: 8%, 12% 
DV: 20%, 
40% 

B: 30%, 20% 
LV: 7%, 10% 
DV: 20%, 
25% 

B: 2% 
LV: 5% 
DV: 20%, 
30% 

Sýni # 

28.2.15-
H-4B 

28.2.15-
H-5B 

28.2.15-
H-1C 
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Lagmót 

Neðri lagmót 
óljós v. Hvítár. 
Efri lagmót 
regluleg við 
gróft árset. 
Rofmislægi 

Neðri lagmót 
óljós v. Hvítár. 
Efri lagmót 
regluleg við 
gróft árset. 
Rofmislægi 

Neðri lagmót 
óljós v. Hvítár. 
Efri lagmót 
regluleg við 
gróft árset. 
Rofmislægi 

Litur 
sýnis 

Grár 

Grár 

Grár 

Stærð 
sýnis 
(cm) 

4-19 

16 

9 

Þykkt 
lags (m) 

2.5 

1 

1 

Staðsetning 
sýnis innan 
lags 

160 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

25 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

25 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

Staðsetning 
sýnatökustað
ar 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Hraunfossar,  
64.7021 N 
20.9811 V 
s:13 m 

Hraunfossar,  
64.702 N 
20.9848 V 
s:6 m 

Lýsing lags 

Tveir dökkir hnausar sem 
stingast út úr opnu. Austan 
við rautt, þykk gjóskulag 

Rekjanlegt lag út frá 
hnausum, með örlítin halla 
til austurs 

Rekjanlegt lag út frá 
hnausum, með örlítin halla 
til austurs 

Sýni # 

28.2.15-
H-2C 

28.2.15-
H-3C 

28.2.15-
H-4C 
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Annað 

Farið að bera meira 
á bergbrotum. Þó 
ennþá grunnborið. 
Engar blöðrur í 
grunnmassa. 

Ekki tekið úr sömu 
lóðréttu línu og 
1,B, 2B, 3B og 4B. 
Þessi sýni eru tekin 
10 metrum austar. 

Grunnborið. Meiri 
óreiða í 
grunnmassa en í 
2B, korn ekki 
samsíða og engar 
blöðrur í 
grunnmassa. 

Lýsing bergbrota 

20% Hálfnúin, dökk og 
dulkornótt. Stærð 5-25 mm.  
- <1% Hálfnúin óþétt 
bergbrot. 5-20 mm, með 2-4 
mm 40% holrýmum 
-<1% 5 mm svart og hvítt 
bergbrot. 

- 

- 

Stefna 
vikurmol

Engin 
ákveðin. 

Engin 
ákveðin. 

Engin 
ákveðin. 

Ummyndun 

Ljósar leirútfellingar 
í holrýmum óþéttra 
bergbrota. Ljósir 
vikurmolar 
leirkenndir. 
Holufyllingar.  

Ljósar/grænleitar 
leirútfellingar í 
holrýmum óþéttra 
bergbrota.Glimmerá
ferð í dökkum 
vikurmolum. Ljósir 
vikurmolar 
leirkenndir. 

Grænbrún slikja á 
grunnmassa og lág 
harka. Ljósar 
leirummyndanir og 
glimmer á 
vikurmolum. 
Glimmersteind á 
þéttu bergbroti. 

Kornastærð 
(mm) 

B 
1- 25 
LV: 
2-20 
DV: 
2-40 

B 
1-25 
LV: 
1-7 
DV: 
2-15 

B 
1-25 
LV: 
1-7  
DV: 
2-15 

Samsetning 
% 

B: 10% 30 %, 
25% 
LV: 7%, 20% 
DV: 10% 20% 

B: 10% 30 % 
LV: 10% 
DV: 10% 

B: 10% 30 % 
LV: 10% 
DV: 10% 

Sýni # 

28.2.15-
H-2C 

28.2.15-
H-3C 

28.2.15-
H-4C 
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Lagmót 

Neðri lagmót 
óljós v. Hvítár. 
Efri lagmót 
regluleg við 
gróft árset. 
Rofmislægi. 

Neðri lagmót 
óljós v. Hvítár. 
Efri lagmót 
regluleg við 
gróft árset. 
Rofmislægi. 

Litur 
sýnis 

Rauður 

Grænn 

Stærð 
sýnis 
(cm) 

9 

4-7 

Þykkt 
lags (m) 

1 

- 

Staðsetning 
sýnis innan 
lags 

25 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Hvítár 

Efra og neðra 
borð óljós. 
 

Staðsetning 
sýnatökustað
ar 

- 

- 

Lýsing lags 

Rekjanlegt lag út frá 
hnausum, með örlítin halla 
til austurs.  

Ógreinilegt lag sem birtist 
vestan við opnu D 

Sýni # 

28.2.15-
H-5C 

28.2.15-
H-1D+ 
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Annað 

Sýni gefa kannski 
ekki nógu góða 
mynd af 
heildarsniði. Stórir 
vikur, og 
bergbrotsmolar auk 
fíns kornborins 
massa sem límist 
við vikurmolana.  
Grunnborið 
fínkornótt 

 

Lýsing bergbrota 

Bergbrot orðin meira 
áberandi 

- 7% Hálfávöl, dulkornótt, 
dökk. Stærð 1-15 mm 

 

Stefna 
vikurmol

Engin 
ákveðin. 

Engin 
ákveðin. 

 

Ummyndun 

- 

Ummyndun 
áberandi í sýnunum, 
þau eru mjög 
sundurlaus vegna 
hennar. Grænar og 
gráar leirútfellingar 
auk hvítrar kápu á 
bergbrotum. . 

 

Kornastærð 
(mm) 

B 
1-25 
LV: 
1-7  
DV: 
2-15 

B 
1-15 
LV: 
1-5 

Samsetning 
% 

B: 10% 30 % 
LV: 10% 
DV: 10% 

B: 7 %, 10% 
LV: 60% 
DV: 0% 

 

Sýni # 

28.2.15-
H-5C 

28.2.15-
H-1D+ 
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Lagmót 

Neðri lagmót 
við gróft set 
með 
vikurmolum. 
Efri lagmót við 
brotið 
ógreinilegt 
hraunlag. Neðri lagmót 
við gróft set 
með 
vikurmolum. 
Efri lagmót við 
brotið 
Neðri lagmót 
við gróft set 
með 
vikurmolum. 
Efri lagmót við 
brotið 
ógreinilegt 

Litur 
sýnis 

Brúnn 

Brúnn 

Brúnn 

Stærð 
sýnis 
(cm) 

6-7 

7-15 

1-6 

Þykkt 
lags (m) 

4.2 

4.2 

4.2 

Staðsetning 
sýnis innan 
lags 

300 cm neðan 
topps 
10 cm ofan 
botns (grófa 
lags) 

250 cm neðan 
topps 
170 cm ofan 
botns (grófa 
lags) 

Sýni eru úr efstu 
10 cm lagsins 

Staðsetning 
sýnatökustað
ar 

Hraunfossar,  
64.7021 N 
20.9797 V 
s:6 m 

Hraunfossar,  
64.7021 N 
20.9797 V 
s:6 m 

Hraunfossar,  
64.7021 N 
20.9797 V 
s:6 m 

Lýsing lags 

Lagskipt opna, gróft set 
neðst og vikurborið ofar 
eins og áður hefur sést. 
Hægt að rekja til austurs en 
eyða tekur við í vestri. 

Lagskipt opna, gróft set 
neðst og vikurborið ofar 
eins og áður hefur sést. 
Hægt að rekja til austurs en 
eyða tekur við í vestri. 

Lagskipt opna, gróft set 
neðst og vikurborið ofar 
eins og áður hefur sést. 
Hægt að rekja til austurs en 
eyða tekur við í vestri. 

Sýni # 

28.2.15-
H-2D 

28.2.15-
H-1D 

28.2.15-
H-3D 
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Annað 

Grunnur er úr fínni 
ösku.  

Grunnborið og 
vikur umlykur 
korn. Engin 
bergbrot með 
holrýmum. 

- 

Lýsing bergbrota 

5% dökk, hálfköntuð, 
dulkornótt bergbrot 

5% dökk, hálfköntuð, 
dulkornótt bergbrot. 

-50% dökk, hálfköntuð, 
dulkornótt bergbrot.  
-10% óþétt grá, bergbrot. 
15% 1-3 mm holrými. 

Stefna 
vikurmol

Engin 
ákveðin. 

Engin 
ákveðin. 

Engin 
ákveðin. 

Ummyndun 

Leirummynduð 
vikurkorn. 
Glansþræðir í 
svörtum vikri 

Leirummynduð 
vikurkorn 

Leirummynduð 
vikurkorn. 
Glansþræðir í 
svörtum vikri. Grá 
slikja á bergbrotum. 
Holufyllingar í 
óþéttum bergbrotum 

Kornastærð 
(mm) 

B 
1-10 
LV: 
1-2 
DV: 
2 -15 

B 
1-40  
LV: 
1-3  
DV: 
2 - 80 

B 
20-50 
LV: 
15-30 
DV: 
10-80 

Samsetning 
% 

B: 5%, 3% 
LV: 3% 
DV: 10% 

 

B: 5%, 3% 
LV: 3% 
DV: 40% 

B: 60% 
LV: 3% 
DV: 40% 

Sýni # 

28.2.15-
H-1D 

28.2.15-
H-2D 

28.2.15-
H-3D 
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Lagmót 

Jarðvegur og 
gróðurþekja 
ofan þessa lags, 
neðri lagmót 
ósjáanleg v. 
lækjar. 

Jarðvegur og 
gróðurþekja 
ofan þessa lags, 
neðri lagmót 
ósjáanleg v. 
lækjar. 

Jarðvegur og 
gróðurþekja 
ofan þessa lags, 
neðri lagmót 
ósjáanleg v. 
lækjar. 

Neðri lagmót 
ekki sjáanleg. 
Jarðvegur og 
gróðurþekja 
ofan lagsins. 

Litur 
sýnis 

Ljósgrár 

Ljósgrár 

Dumbrau
ður 

Ljósbrún
n 

Stærð 
sýnis 
(cm) 

7 

15 

10-12 

14 

Þykkt 
lags (m) 

9 

9 

9 

3 

Staðsetning 
sýnis innan 
lags 

750 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Ásgils 

350 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Ásgils 

100 cm neðan 
topps 
neðra borð 
óljóst v. Ásgils 

200 cm neðan 
topps 

Staðsetning 
sýnatökustað
ar 

Ásgil, 
64.7004 N 
20.9911 V 
s:13 m 

Ásgil, 
64.7004 N 
20.9911 V 
s:13 m 

Ásgil, 
64.7004 N 
20.9911 V 
s:13 m 

Ásgil, 
64.7004 N 
20.9911 V 
s:13 m 

Lýsing lags 

Þykkt lag sem er afmarkað 
með giljum á báða kanta, 
svo ekki er hægt að rekja 
það. 

Þykkt lag sem er afmarkað 
með giljum á báða kanta, 
svo ekki er hægt að rekja 
það. 

Þykkt lag sem er afmarkað 
með giljum á báða kanta, 
svo ekki er hægt að rekja 
það. 

Ljósbrúnt lag sem hverfur 
undir grasþekju að 
sunnanverðu og deyr út að 
sunnanverðu.  

Sýni # 

19.10.14-
Á-2E 

19.10.14-
Á-3E 

28.2.15-
Á-1E 

28.2.15-
Á-1F 
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Annað 

Blöðrur í 
grunnmassa, efnið 
er grunnborið en 
með hátt hlutfall 
vikur-og bergbrota 

Ekki blöðrur í 
grunnmassa, efnið 
er grunnborið 

Grunnur blöðróttur 

Öðruvísi 
uppbygging en 
áður hefur sést. 
Lóðréttar 
breytingar litlar og 
kornastærðardreifi
ng lítil. 

Lýsing bergbrota 

Dökk, dulkornótt, köntuð 
bergbrot 

Dökk, dulkornótt, köntuð 
bergbrot 

Dökk, dulkornótt, köntuð 
bergbrot. 

Dökk, dulkornótt, köntuð 
bergbrot. 

Stefna 
vikurmol

Já, um 
80% 
vikurmola 
eru 
útflattir 

Já, um 
80% 
vikurmola 
eru 
útflattir.  

Engin 
sérstök.  

Engin 
sérstök. 

Ummyndun 

Leirummynduð 
vikurkorn. Svartir 
vikurmolar m. 
glansáferð. 
Holufyllingar í <1% 
blöðrum 

Leirummynduð 
vikurkorn. Svartir 
vikurmolar m. 
glansáferð. Grá 
slikja á bergbrotum 

Leirummynduð 
vikurkorn. Svartir 
vikurmolar m. 
Glansáferð. 
Biksteinsbrot. 

Leirummynduð 
vikurkorn gefa 
grænleitan blæ.  

Kornastærð 
(mm) 

B: 2-40 
LV: 1-15 
DV: 20-60 
biksteinn: 70 

B: 1-5 
LV: 1- 15 
DV: 2-30 

B: 1-2 
LV: 1- 15 
DV: 2-30 

B: 10-20 
LV: 30-40 
DV: 30-40 

Samsetning 
% 

B: 7%, 5% 
LV: 25%,  
DV: 40% 

B: 10%, 5% 
LV: 10% 
DV: 50% 

B: 5% 
LV: 25% 
DV: 40% 

B: 2% 
LV 70% 
DV:  
10% 

Sýni # 

19.10.14
-Á-2E 

19.10.14
-Á-3E 

28.2.15-
Á-1E 

28.2.15-
Á-1F 
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Viðauki C: Myndahlutar úr víðmynd af 
Opnu 1 og Opnu 2 
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Viðauki D: Jarðfræðikort Kristjáns 
Sæmundssonar og Noll (1974)
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